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CONCEPTE  Façana CON_01 

 
Línia que delimita el contorn d’un edifici o agrupació d’edificis que no es troben sota ponts o altres edificis. 

 
GEOMETRIA   Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria i 
restitució 
 

Es recull pel límit exterior dels edificis o agrupacions d’edificis, 
amb un vèrtex a cada canvi d’alineació horitzontal (si és en fase de 
taquimetria, a cada canvi d’alineació horitzontal i/o vertical). Això 
significa que s’hi inclou, si és el cas, el contorn que dóna al pati 
d’illa. 

En fase de restitució, el límit exterior inclou les parts voladisses 
com ràfecs, cornises; però no els balcons ni cossos sortints que 
només hi hagi en alguna de les plantes inferiors. 

La del terreny si es 
recull amb 
taquimetria; la de 
la cota més elevada 
en cada vèrtex o la 
del terreny si es 
recull amb 
restitució. 

 Revisió de camp Es revisa la línia de façana obtinguda per restitució i es determina la 
posició planimètrica real de la façana, indicant-ne la distància a 
elements de referència ben definits. 

A més s’assenyalaran a la minuta les línies de façana que hi 
manquin proporcionant les indicacions necessàries per a reconstruir-
les. 

 

 Edició S’incorporen les indicacions de la fase anterior codificant les línies 
de façana de restitució com escaigui (com a línia de volada, cos 
sortint, porxo) i construint la nova línia de la façana. 

S’afegeixen els trams no visibles ocults per vegetació. 

Es revisen les connexions amb altres elements, especialment amb 
mitgera i línia volumètrica, i es té cura de que les línies delimitin 
àrees tancades allí on calgui recollir polígons. 

La de restitució o 
interpolada. 

 
MODEL 
ELEVACIONS   

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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 GRÀFICS 
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 EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
 
Si està recollida sobre la 
construcció, els vèrtexs de 
la línia de façana només 
indiquen canvis d’alineació 
horitzontals. 
 
El límit exterior visible en 
una imatge aèria inclourà la 
part voladissa i 
possiblement la tribuna. 

  

 
 

 
La línia de color groc és la 
façana que s’obté de 
restitució amb cota a la part 
més elevada de cada vèrtex, 
i la fúcsia és la que s’obté 
en la fase d’edició, després 
d’incorporar les dades de 
revisió de camp. 
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 EXEMPLES 
 

 
 

 
 

OBSERVACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La línia de color vermell és 
la façana que s’obté en fase 
de taquimetria. 

 


